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Oto Mędrcy wyruszyli w drogę. 
Ich serce pielgrzymowało ku Bogu, 
podczas gdy ich stopy zmierzały do Betlejem. 
Szukali Go, ale On już ich prowadził, 
ponieważ Go szukali. 
Oni są tymi, którzy pragną Zbawiciela w głodzie i 
pragnieniu sprawiedliwości, i dlatego nie uważają, 
że człowiek winien zaniechać swojego jedynego kroku, 
bo przecież Bóg musiał już tysiąc kroków uczynić, 
aby mogli się spotkać. 
Szukali Go, Zbawienia, na niebie i w sercu.

Karl Rahner

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, 
aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. 
Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli 
Dziecię z Matką Jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon.

Mt 2,9-11



Boże światło skupia się w Jezusie Chrystusie

Człowiek pobożny stara się rozpoznać znaki Boże w codziennych doświadcze-
niach swego życia, w następstwie pór roku, w urodzajności ziemi i w całym ruchu 
kosmosu. Bóg jest światłością i może Go spotkać również ten, kto Go poszukuje 
ze szczerym sercem.
Obrazem tego poszukiwania są Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę aż do Betle-
jem (por. Mt 2,1-12). Im światło Boże ukazało się jako szlak, jako gwiazda, która 
przewodzi na drodze prowadzącej do odkryć. Gwiazda mówi więc o cierpliwości 
Boga wobec naszych oczu, które muszą się przyzwyczaić do Jego blasku. Czło-
wiek pobożny jest w drodze i musi być gotów pozwolić się prowadzić, wyjść poza 
siebie, by odnaleźć Boga, który zawsze zdumiewa. Ten szacunek Boga dla oczu 
człowieka pokazuje nam, że gdy człowiek zbliża się do Niego, ludzkie światło nie 
ginie w jaśniejącym bezmiarze Boga, jak gwiazda gasnąca o świcie, ale staje się 
tym bardziej jasne, im bardziej zbliża się do pierwotnego ognia, jak zwierciadło 
odbijające blask. Chrześcijańskie wyznanie wiary w Jezusa, jedynego Zbawiciela, 
stwierdza, że całe światło Boże skupia się w Nim, w Jego «jaśniejącym życiu», w 
którym odsłania się początek i koniec dziejów. Nie ma żadnego ludzkiego 
doświadczenia, żadnej drogi człowieka do Boga, której to światło nie mogłoby 
przyjąć, oświecić i oczyścić. Im bardziej chrześcijanin zagłębia się w krąg otwarty 
przez Chrystusowe światło, tym bardziej staje się zdolny zrozumieć i towarzyszyć 
każdemu człowiekowi w drodze do Boga.
Ze względu na to, że wiara jest podobna do drogi, dotyczy ona również życia 
ludzi, którzy chociaż nie wierzą, pragną wierzyć i nie przestają szukać. W takiej 
mierze, w jakiej się otwierają szczerym sercem na miłość i wyruszają w drogę z 
tym światłem, które potrafią dostrzec, już żyją – nie wiedząc o tym – na drodze 
ku wierze. Starają się działać tak, jakby Bóg istniał, niekiedy dlatego, że jest On 
ważny, by znaleźć trwałe odniesienia w życiu wspólnym lub są spragnieni światła 
pośród mroków, albo również dlatego, że dostrzegając, jak wielkie i piękne jest 
życie, intuicyjnie wyczuwają, że obecność Boga uczyniłaby je jeszcze większym. 
Św. Ireneusz z Lyonu opowiada, że Abraham, zanim usłyszał głos Boga, już Go 
poszukiwał «w żarliwym pragnieniu swego serca» i «przemierzał cały świat, py-
tając się, gdzie jest Bóg», aż wreszcie «Bóg zlitował się nad tym, który szukał Go 
sam w milczeniu». Kto rusza w drogę, by czynić dobro, już zbliża się do Boga, 
już jest wspierany Jego pomocą, ponieważ to właśnie siła Bożego światła oświeca 
nasze oczy, gdy zmierzamy ku pełni miłości.

Papież Franciszek, Encyklika Lumen fidei

Wszechmogący Boże, nowe światło na niebie zwiastowało, 
że przybył Zbawiciel, aby świat odkupić, prosimy Cię, niech to 

światło zajaśnieje w naszych sercach i nieustannie odnawia nasze 
życie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Mszał rzymski



Środa, 1.01.: Świętej Bożej Rodzicielki
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św. 
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Piątek, 10.01.
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz: St. Emmeran 
Emmeranstr. 15
55116 Mainz

St. Ignaz
Kapuzinerstr. 36
55116 Mainz

Rochuskapelle
Rochusstr. 9
55116 Mainz

Worms: Liebfrauenkirche
Liebfrauenring 21
67547 Worms

Alzey: St. Josef
Kirchenplatz 8
55232 Alzey

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 11.01.

Msze Święte i nabożeństwa w styczniu

Niedziela, 19.01.: II Niedziela Zwykła
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kaplica św. Rocha – godz. 10:00 Msza św. dla dzieci; katecheza  
  dla dzieci przedszkolnych; spotkanie ministrantów 
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Piątek, 3.01.: Najświętszego Imienia Jezus 
I piątek miesiąca

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 17:00 adoracja Najśw. Sakramentu,  
  okazja do spowiedzi; godz. 18:00 Msza św.

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 4.01.: I sobota miesiąca

Niedziela, 5.01.: II Niedziela po Bożym Narodzeniu
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 12.01.: Niedziela Chrztu Pańskiego
Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Piątek, 17.01.: św. Antoniego
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 18.01.

Poniedziałek, 6.01.: Objawienie Pańskie
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 



Biuro Parafialne

Terminy

Po przerwie świątecznej biuro parafialne będzie znów czynne od 7.01. 
Pilne sprawy można załatwiać w zakrystii po każdej Mszy św.

Katechezy i nauka j. polskiego

Zajęcia z języka polskiego oraz katechezy odbywają się w soboty w 
pomieszczeniach Misji na Gaustr. 40. W styczniu zajęcia odbędą się w 
następujących terminach: 18.01., 25.01.

5.01. – Msza św. z wprowadzeniem ks. Mikołaja Skóreckiego w Worms 
o godz. 16.00.
19.01. – Msza św. dla dzieci w kaplicy św. Rocha o godz. 10.00; po 
Mszy św. katecheza dla najmłodszych oraz spotkanie ministrantów.
26.01. – Niedziela Słowa Bożego.

Mainz:   Kościół St. Emmeran – godz. 9:00 Msza św.
  Kościół St. Ignaz – godz. 11:30 Msza św.
Alzey:  Kościół St. Josef – godz. 14:00 Msza św.
Worms:   Liebfrauenkirche – godz. 16:00 Msza św.

Niedziela, 26.01.: III Niedziela Zwykła
Niedziela Słowa Bożego

Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. z niedzieli
Sobota, 25.01.: Nawrócenie św. Pawła

Okazja do spowiedzi: pół godziny przed każdą Mszą św.

Piątek, 24.01.: św. Franciszka Salezego
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Godziny otwarcia: pn. i czw.: 16:00-18:00
wt. i pt.: 9:00-12:00
E-mail: pmk-mainz@t-online.de
www.pmk-mainz.de
https://www.facebook.com/PMK.Mainz/

PMK Mainz 
Gaustrasse 40
55116 Mainz
Tel. 06131 234816
Fax: 06131 225155

Piątek, 31.01.: św. Jana Bosko
Mainz:  Kaplica św. Rocha – godz. 18:00 Msza św. 

Katechezy w Worms
W Worms katechezy przygotowujące do I Komunii odbywają się w nie-
dziele w kościele Liebfrauen o godz. 15.30. W styczniu zajęcia odbędą 
się w następujących terminach: 19.01., 26.01.


